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O Coordenador do Brasil, Tadao Takahashi, apresentou o Relatório de Situação (Anexo VI) 
relativa aos três projetos que a Comissão vem desenvolvendo: 
"Bug" do Ano 2000  
A pedido do representante do Uruguai feito durante a Reunião da RECyT em Setembro, em 
Brasília, a Comissão buscou informações sobre como está sendo tratado o problema do 
"bug" do Ano 2000 nos países do MERCOSUL. 
Depois de várias consultas, a Comissão obteve um relatório da KPMG sobre o tema na 
América Latina, que está sendo analisado para, na próxima reunião, subsidiar um relatório à 
RECyT. 
Projeto INTERSUL  
Foram concluídos dois documentos de projeto referentes ao Projeto INTERSUL, a saber: 
(i). Infra estrutura de redes, e 
(ii). Boletim INTERSUL-EDUPAGE,  
para solicitação de apoio ao Programa INFODEV do Banco Mundial. 
Os representantes da Argentina e Brasil iniciaram negociações com empresas de 
telecomunicações (TELINTAR e EMBRATEL) em seus países, com vistas à obtenção de um 
enlace dedicado entre os dois países a preços diferenciados. 
O Paraguai, por outro lado, logrou avançar bastante em negociações com a empresa 
nacional de telecomunicações, visando obter suporte para seu enlace do INTERSUL. 
Nos próximos quatro meses, se pretende: 
Submeter e negociar o apoio do programa INFODEV/Banco Mundial ao projeto INTERSUL.  
Concluir os preparativos organizacionais para o início da execução do projeto.  
Implementar consultoria do IDRC para detalhamento do projeto INTERSUL para fins de 
busca de financiamento internacional a longo prazo.  
O Coordenador da Argentina, Julián Dunayevich, observou que é importante inicialmente 
fortalecer a infraestrutura e começar a trabalhar na engenharia de aplicação do projeto e 
demonstrar de forma prática a sua utilidade e importância. 
A Coordenadora Nacional da Argentina, Rebeca Cherep de Guber, parabenizou os 
resultados dos trabalhos desta Comissão, em particular ressaltando a importância do 
Projeto Intersul para o processo de integração socio-econômico do MERCOSUL.  
O Coordenador Nacional do Brasil enfatizou a importância do MERCOSUL se posicionar 
frente às questões importantes relacionadas ao projeto no âmbito das demais esferas de 
decisão do MERCOSUL e principalmente perante os foruns internacionais. 
Administração Mundial da Internet  
Os coordenadores nacionais da Comissão têm participado de diversas reuniões (nacionais, 
regionais ou mundiais) sobre a futura administração da Internet a nível mundial, que passou 
para uma organização privada sem fins lucrativos em 1º de outubro passado. Os três 
principais temas de discussão são Protocolos, Números e Nomes de Domínio. A Comissão 
pretende apresentar na próxima reunião uma proposta de atuação nesse assunto, baseada 
na atuação da União Européia e ASEAN. 
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